
ДО СКЛАДУ УНІВЕРСИТЕТУ ВХОДЯТЬ:
 10 факультет�в 
 90 кафедр
 4 науково-досл�дних

�нститути
 Державна льотна академ�я 
 Кафедра в�йськової

п�дготовки 
 Навчально-науковий

�нститут неперервної осв�ти

 Інститут нов�тн�х технолог�й та
л�дерства 
 Інститут розвитку осв�ти
 Інститут �нновац�йних осв�тн�х

технолог�й 
 Інститут м�жнародного

сп�вроб�тництва та осв�ти 
 Інститут ІКАО

 6 коледж�в
 Ав�акосм�чний л�цей НАУ �м.

 Вище профес�йне училище
 І. С�корського

 
011 «Осв�тн�, педагог�чн� науки»
022 «Дизайн»
029 «Інформац�йна, б�бл�отечна та
арх�вна справа»
033 «Ф�лософ�я»
035 «Ф�лолог�я»
051 «Економ�ка»
052 «Пол�толог�я»
053 «Психолог�я»
054 «Соц�олог�я»
061 «Журнал�стика»
071 «Обл�к � оподаткування»
072 «Ф�нанси, банк�вська справа та
страхування»
073 «Менеджмент»
075 «Маркетинг»
076 «П�дприємництво, торг�вля та
б�ржова д�яльн�сть»

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
081 «Право»
101 «Еколог�я»
113 «Прикладна математика»
121 «Інженер�я програмного
забезпечення»
122 «Комп’ютерн� науки»
123 «Комп’ютерна �нженер�я»
124 «Системний анал�з»
125 «К�бербезпека»
126 «Інформац�йн� системи та технолог�ї»
134 «Ав�ац�йна та ракетно-косм�чна
техн�ка»
141 «Електроенергетика, електротехн�ка
та електромехан�ка»
142 «Енергетичне машинобудування»
151 «Автоматизац�я та комп’ютерно-
�нтегрован� технолог�ї»
152 «Метролог�я та �нформац�йно-
вим�рювальна техн�ка»
153 «М�кро- та наносистемна техн�ка»

161 «Х�м�чн� технолог�ї та �нженер�162
«Б�отехнолог�ї та б�о�нженер�я»
163 «Б�омедична �нженер�я»
171 «Електрон�ка»
172 «Телекомун�кац�ї та рад�отехн�ка»
173 «Ав�он�ка»
186 «Видавництво та пол�граф�я»
191 «Арх�тектура та м�стобудування»
192 «Буд�вництво та цив�льна �нженер�я»
193 «Геодез�я та землеустр�й»
231 «Соц�альна робота»
242 «Туризм»
272 «Ав�ац�йний транспорт»
275 «Транспортн� технолог�ї»
281 «Публ�чне управл�ння та адм�н�стрування»
291 «М�жнародн� в�дносини, сусп�льн� комун�кац�ї
та рег�ональн� студ�ї»
292 «М�жнародн� економ�чн� в�дносини»
293 «М�жнародне право»

https://pk.nau.edu.ua/071-oblik-i-opodatkuvannia/
https://pk.nau.edu.ua/075-marketynh/
https://pk.nau.edu.ua/076-pidpryiemnytstvo-torhivlia-ta-birzhova-diialnist/


Тел. (044) 497-41-05, (044) 406-70-38.
E-mail: pk@nau.edu.ua 

Адреса: 03058, Україна, м.Київ, просп.
Любомира Гузара,1

Їхати до зупинки “Нац�ональний ав�ац�йний
ун�верситет” автобусом № 69; маршрутними

такс� № 69, 401, 411, 438, 421, 433, 442, 573.

 

Д�яльн�сть ун�верситету спрямовано на
п�дготовку профес�йного фах�вця та
розвиток гармон�йної  особистост�. В
ун�верситет� готують фах�вц�в
�нженерного проф�лю, а також
економ�ст�в, юрист�в, еколог�в,
перекладач�в, психолог�в, соц�олог�в
тощо. 

Форми навчання: денна та заочна. Навчання за бюджетом та на контрактн�й основ�. В ун�верситет�
функц�онують  П�дготовч� курси  громадян України,  де  проводиться п�дготовка до зовн�шнього незалежного
оц�нювання з р�зних навчальних дисципл�н.


